
Lumigon tillkännager nytt designer-headset  
 
Designat och utvecklat i Danmark och tillverkat i ultrahårt rostfritt stål. Headsetet sätter nya höga 
krav på ljud, stil, passform och kvalitet.   
 
KÖPENHAMN, November 2015 – Lumigons nya headset har en snygg design och är byggt med 
precision i varje detalj. Metalldelarna är tillverkade av finaste marina rostfritt stål för maximal styrka 
och rostskydd. Det är den idealiska ljudföljeslagaren för alla som värderar suveränt ljud och perfekt 
passform i en unik dansk design.  
 
Det finns olika färger att välja mellan, utöver den diskret eleganta 24-karats guldutgåvan. Guldet på 
hörlursuttaget är inte bara för syns skull, det ger optimal förbindelse och ljudkvalitet.   
 
Headsetet utstrålar kvalitet, snygg design och fungerar på alla smartphones. Sladden är täckt med ett 
slätt, flätat, slitstarkt tyg för att förhindra irriterande trassel, som är en vanlig nackdel med många 
headset. Det finns en användbar inbyggd mikrofon och en fjärrenhet som fungerar som en 
volymkontroll och gör att du enkelt kan växla till och från dina samtal. Headsetet låter fantastiskt och 
ger ett skarpt, tydligt hi-fi-ljud med en djup bas som garanterar en rik ljudupplevelse i alla 
musikgenrer. 
   
Det handlar inte bara om utseende och ljud, det nya headsetet har en ergonomisk passform och är 
mycket bekvämt utan behov av gummiinlägg. Det är lätt och svettsäkert, vilket innebär att det är den 
perfekta träningskamraten.  
 
Lumigons headsets kommer att finnas tillgängliga från och med december 2015. Förbeställ 
från idag via Lumigon.com/webshop Detaljhandelspriset för versionen av rostfritt stål i olika 
färger är 55 € och guldutgåvan finns tillgänglig för 269 €. 
       
Ända sedan Lumigon grundades 2009 har produkterna alltid handlat om snygg design och utmärkt 
kvalitet med verklig funktionalitet. Det är där stil och kvalitet samsas med innovativa funktioner och 
ergonomi.  Den filosofin är tydligt uttryckt i det nya headsetet. Ta med den överallt, när som helst. Se 
bra ut, få bra ljud och en perfekt passform.  
   
Om Lumigon 
På Lumigon designar och utvecklar vi smartphones. Vi är baserade i Köpenhamn och får vår 
inspiration från skandinaviska designtraditioner där funktionalitet och minimalistisk elegans är 
grundstenarna. Vi är ett privatägt företag med lång erfarenhet inom konsumentelektronik, mobil 
mjukvara och distribution. 

Läs mer om Lumigon på www.lumigon.com 
 
Produktbilder finns på  http://lumigon.com/press.html 
 
Presskontakt press@lumigon.com 


